
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2021 đến quý II năm 2022 trên địa  bàn xã Kỳ Phong 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BPC, ngày 13/6/2022 của Ban Pháp chế 

Hội đồng Nhân dân xã về việc giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2021 đến quý II năm 2022 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Những thuận lợi khó khăn trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Phong. 

1. Về thuận lợi:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy- UBND xã về lĩnh vực tư pháp nên 

việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tư 

pháp được triển khai kịp thời ngay từ đầu năm. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ở địa phương đã được 

quan tâm, chú trọng; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong 

quá trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai nghiêm túc 

việc tổ chức thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ Tướng 

Chính phủ (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ) ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ- TTg của Thủ Tướng Chính phủ quy định 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao ý thức trách nhiệm 

của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật 

được nâng cao, thu hút các tổ chức, đoàn thể ở xã tham gia; tăng cường cơ chế 

phối hợp phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích 

và thu hút sự quan tâm nhà nước và toàn xã hội đối với công tác này. Tạo điều 

kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước 

thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, 

tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách 

và pháp luật.  

 2. Về khó khăn: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/BC-UBND Kỳ Phong, ngày 17 tháng 6 năm 2022 



 - Do tình hình dịch COVID-19 trong những năm qua bùng phát trên diện 

rộng nên các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị đều phải tạm dừng hoạt 

động nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bị hạn chế. Bên cạnh đó cả hệ 

thống chính trị đều tập trung thời gian, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cho 

công tác phòng chống dịch nên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến  người 

dân còn nhiều hạn chế. 

 - Năm 2021 là năm tập trung cho công tác nhập và Scan đính kèm Dữ liệu 

hộ tịch nên công chức tư pháp tập trung cho việc nhập Dữ liệu hộ tịch. Sáu tháng 

đầu năm 2022 tập trung cho công tác giải quyết đơn thư, kiểm tra xử lý vi phạm 

hướng tuyến cao tốc Bắc Nam và giải quyết các loại hồ sơ giao dịch của công dân 

nên công tác tuyên truyền chưa được duy trì thực hiện thường xuyên. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 1.Việc ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực  hiện công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) như các Nghị quyết, Quyết định, 

Chỉ thị, Kế hoạch, Công văn…. được soạn thảo triển khai theo hàng tháng đầy đủ 

như: 

- Triển khai các kế hoạch, văn bản, hướng dẫn theo tinh thần của Quyết định 

số 25 và Thông tư 09 của Bộ Tư pháp về xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí tiếp cận 

pháp luật.  

- Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 13/ KH- 

UBND về thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2022; 

- Triển khai Kế hoạch số 18/KH- UBND về tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn xã năm 2022 

- Ban hành văn bản số 05 về thực hiện Văn bản số 351/ UBND- TP, ngày 

16/3/2022 của UBND huyện về công tác hòa giải ở cơ sở và công tác kiện toàn 

Hòa giải viên đối với một số thôn có thay đổi nhân sự; 

- Triển khai Kế hoạch số 21/ KH- UBND, ngày 21/3/2022 về công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn trong quý 2/2022; 

- Hàng tháng xây dựng các văn bản và một số chính sách có hiệu lực trong 

tháng để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức nhân ngày chào 

cờ, giao ban đầu tháng của đơn vị; 

- Công chức tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu UBND  

xã triển khai kế hoạch cải cách hành chính quý I/2022; báo cáo công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính quy I/2022 và báo cải cách hành chính quý I /2022. 

 2. Việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; việc kiểm tra, giải quyết đến quý II năm 2022. Đã ban hành kế hoạch 

số: 18/KH- UBND, ngày 15/3/2022 về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn 



thư; Kế hoạch số 21 /KH- UBND ngày 21/ 3/ 2022 về công tác PBGDPL quý 

II/2022 

 3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên, trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa triển khai thực hiện. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

 1.Việc thành lập, củng cố, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng  phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Quyết định công nhận tuyên truyền viên. 

 - Việc thành lập, kiện toàn Hội đồng PBGDPL: Đã kiện toàn năm 2020 

 - Chất lượng cán bộ làm công tác PBGDPL như  báo cáo viên, tuyên truyền 

viên được lựa chọn từ cán bộ đoàn thể và công chức chuyên môn nên đáp ứng 

được yêu cầu trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân.  

 - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị trong việc phổ biến giáo dục 

pháp luật. 

+ Gắn với hoạt động của phong trào đoàn thể như đoàn thanh niên, Hội Phụ 

nữ, Hội CCB, Hội Nông dân xã để chuyển tải các nội dung văn bản tuyên truyền 

pháp luật đến với từng hội viên. 

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình, cách làm mới sáng 

tạo linh hoạt trong công tác PBGDPL. 

 2. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật 

 - Số lượng các văn bản đã tuyên truyền phổ biến, nội dung tuyên truyền 

PBGDPL và hình thức thực hiện: 

+ Trong năm 2021, tổ chức 13 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật tại xã, trong đó 01 cuộc thi trực tuyến “ Thanh niên với pháp luật” có 280 

người tham gia, 12 cuộc lồng ghép thông qua lễ chào cờ, giao ban hàng tháng tại 

UBND xã cho cán bộ công chức.  

+  Sáu tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã chủ trì tổ chức và phồi 

hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức được 11 cuộc tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật bằng hình thức hội nghị trực tiếp. Trong đó tại hội nghị 

UBND xã 6 cuộc; trong nhà trường 02 cuộc, phối hợp với Hội nông dân, Hội CCB 

xã và hội Phụ nữ xã tuyên truyền được 03 cuộc với tổng số lượt người tham gia là 

1750 người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản pháp luật mới có hiệu 

lực, Luật Bảo vệ môi trường, Luật bảo hiểm xã hội, Luật phòng cháy chữa cháy, 

Luật an toàn giao thông, Luật an toàn thực phẩm…. Nghị quyết của hội đồng nhân 

tỉnh và HĐND huyện về khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất và các nghị quyết 

của HĐND xã… 



+ Lồng ghép vào các cuộc hội nghị chào cờ, giao bàn đầu tháng tại cơ quan 

để phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức xã. 

+  Phối hợp các hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phối hợp tuyên truyền 

giáo dục pháp luật. 

+ Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn để thực hiện. 

+ Gắn với việc các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên hệ thống mạng 

inte nét cho đội ngũ đoàn viên thanh niên và Công đoàn cơ sở để thu hút đông đảo 

lực lượng hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng đạt kết quả tốt. 

 - Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống phát 

thanh:  

+ Phối hợp Văn hóa xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã mỗi 

tuần 03 buổi, thời lượng khoảng 20-30 phút/ buổi. 

+ Phổ biến giáo dục trực tiếp: tư vấn, tìm hiểu, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, 

cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật trên các lĩnh vực…. 

+ Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh, pano áp phich, 

đăng tải trên trang thôn tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, các khu dân cư… 

+ Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật: Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể tổ chức thi 

trực tuyến về tìm hiểu pháp luật. 

+ Thông qua việc phối hợp xử lý vi phạm hành chính, tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ 

sở…. 

+ Lồng ghép thông qua hoạt động  văn nghệ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị và 

các đoàn thể, câu lạc bộ… 

- Hình thức tuyên truyền trong học đường:   

+ Phối hợp với trường THCS Phong- Bắc, Công an xã tổ chức tuyên truyền, 

ký cam kết đến với giáo viên và học sinh về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, 

pháo đèn trời và các trò chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã 

hội trước trong  sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022 với số lượng người tham 

gia: 750 người. 

+ Phối hợp với trường THPT Nguyễn Huệ, Phòng tư pháp huyện, UBND xã 

tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa “ Phiên tòa giả định” để tuyên 

truyền sâu rộng đến các em học sinh trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội đặc 

biệt là tệ nạn ma túy trong học đường có nhiều tiềm ẩn phức tạp như hiện nay. 

Buổi tuyên truyền mang lại kết quả rất hữu ích cho các em trong công tác phòng 

ngừa tệ nạn ma túy, với số lượng tham gia: 950 người.    

 3. Các điều kiện đảm bảo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật: 



-  Phương tiện trang thiết bị dành cho công tác PBGDPL: Chưa có. 

 - Nguồn ngân sách phân bổ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật: 7500.000 đồng/1 năm. 

 4. Công tác kiểm tra giám sát về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

 - Công tác quản lý điều hành kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác PBGDPL: 

Hàng tháng được UBND xã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền phố biến pháp 

luật, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.  

 - Công tác tham mưu, thống kê, báo cáo của cán bộ, công chức ban ngành 

liên quan:  

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm chung của 

cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt tham mưu các văn bản, triển khai các kế 

hoạch thực hiện là công chức tư pháp. Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật của các ban ngành liên quan trong thời gian qua có nhiều chuyển biến 

tích cực nhất là công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng- Pháp 

luật nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới đã nâng cao ý thức trách 

nhiệm của người dân trong việc chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật. 

Tuy nhiên ngoài những kết quả mà các ban ngành đã thực hiện được thì việc tổng 

hợp báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho UBND xã 

qua công chức tư pháp không kịp thời nên số lượng tuyên truyền không cập nhật 

được đầy đủ. 

 IV. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PBGDPL 

 1.Về ưu điểm:  

- Ban hành kịp thời các kế hoạch về công tác tư pháp hàng năm, các kế 

hoạch về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kế hoạch tuyên truyền phổ biến 

pháp luật hàng năm. 

- Công tác tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy đảng- chính quyền 

được chú trọng quan tâm; Công tác tổ chức đối thoại với người dân tổ chức 6 

tháng  một lần được duy trì thực hiện tốt. Đây là dịp để tạo điều kiện cho người 

dân được tiếp xúc, trao đổi ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân và đây cũng 

là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền truyền đạt các chủ trương chính 

sách của đảng, pháp luật nhà nước để người dân kịp thời hiểu và chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật.  

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ở địa phương đã được 

quan tâm, chú trọng; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong 

quá trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân 

dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng cao, thu hút các tổ chức, 



đoàn thể ở xã tham gia; tăng cường cơ chế phối hợp phân công trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích và thu hút sự quan tâm nhà nước và 

toàn xã hội đối với công tác này. 

-  Các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo 

điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật.  

 2. Những nội dung tồn tại hạn chế:  

          - Do tình hình dịch COVID-19 trong những năm qua bùng phát trên diện 

rộng nên các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị đều phải tạm dừng hoạt 

động nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bị hạn chế.  

 - Năm 2021 là năm tập trung cho công tác nhập và Scan đính kèm Dữ liệu 

hộ tịch nên công chức tư pháp tập trung cho việc nhập Dữ liệu hộ tịch.  

- Công tác tiếp dân tại giao dịch một cửa, công tác giải quyết đơn thư, kiểm 

tra xử lý vi phạm hướng tuyến cao tốc Bắc Nam và giải quyết các loại hồ sơ giao 

dịch của công dân trong 6 tháng đầu năm với số lượng nhiều nên công tác tuyên 

truyền chưa được duy trì thực hiện thường xuyên. 

 3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

 Nguyên nhân của những tồn tại trên một phần là do tiếp cận pháp luật nói 

chung, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở nói riêng là một nhiệm vụ 

mới triển khai thực hiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên gặp không ít khó khăn, 

công tác triển khai, đánh giá còn chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành 

có liên quan chưa chặt chẽ. Nguồn lực ngân sách để đảm bảo thực hiện chuẩn tiếp 

cận pháp luật cho đội ngũ công chức thực thi pháp luật chưa đảm bảo. Hiện nay 

Công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ trong đó trọng 

tâm là công tác hộ tịch, chứng thực phải thực hiện thường xuyên, liên tục nên 

chưa dành nhiều thời gian để tham mưu triển khai xây dựng và tự đánh giá địa 

phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.           

 V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUÂT 

 Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa 

bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau: 

Thứ nhất, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình 

thức, mô hình phù hợp như: Tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nên bố trí phòng 

đọc, các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt 

cộng đồng, cấp kinh phí in tờ gấp, tờ rơi, nội dung ngắn gọn dễ cập nhật tạo điều 

kiện trong giao dịch. 

Thứ hai, công khai minh bạch công tác đánh giá tiếp cận pháp luật: Việc đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò quan trọng đối với địa phương trong quá 



trình quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương, đồng thời là tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân của đơn vị. 

Thứ ba, tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động 

đánh giá CTCPL của UBND xã, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, thực 

hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, không phô trương, chạy đua, đánh giá không 

đúng với các tiêu chí đề ra. Việc đánh giá CTCPL của người dân ở cơ sở cần gắn 

với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của 

người dân tại cơ sở. Chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, 

liên quan đến quyền, lợi ích của người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, 

bình đẳng giới và các hương ước, quy ước tại khu dân cư. 

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành 

chính; tăng cường  ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 

quan hành chính nhà nước. 

Thứ năm, kinh phí đầu tư cho công việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật phải được đảm bảo hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. 

Thứ sáu, cần quan tâm đầu tư cho công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng hoạt 

động hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế phát sinh các mâu thuẫn tranh chấp dân sự 

xảy ra trong nội bộ nhân dân. 

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng việc thực hiện công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021đến quý II năm 2022 trên địa  bàn xã Kỳ 

Phong./. 
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